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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/munteanu_dorinel.jpg" alt="Dorinel Munteanu" width="430" />Dorinel
Munteanu a c�tigat mai mereu � fa?a lui Petre Grigora?, dar meciul care urmeaz? pare mai
dificil ca niciodat?. Partida Pandurii Tg.Jiu - O?elul de luni, ora 19:00, � pune din nou fa?? �
fa?? pe ultimii doi tehnicieni de pe banca g?l??enilor. Statistica � este net favorabil? actualului
antrenor al O?elului, Dorinel Munteanu.</p>      <p style="text-align: justify;">Totalul indic? un
scor de� 8-1 � favoarea lui �Munti�, singura victorie a lui Grigora? av�d loc chiar la prima
confruntare dintre cei doi (CFR Cluj - O?elul 0-1, � 2006). Interesant este c? dintre cele opt
victorii ale actualului tehnician al O?elului � fa?a lui �Grig�, dou? au fost ob?inute la masa
verde! Mai �t�, la partida de trist? amintire pentru g?l??eni, 1-1 cu FC Vaslui pe teren, 0-3
dup? contesta?ie, iar apoi � 2011 c�d O?elul a ob?inut toate cele trei puncte f?r? s? p??easc?
pe gazonul celor de la Pandurii, din cauza unor datorii nepl?tite ale gorjenilor. Dac? nu lu?m �
calcul partidele decise � afara terenului, balan?a tot r?m�e �clinat? hot?r�or � favoarea
�Neam?ului�, cu ?ase victorii, un egal ?i o �fr�gere, golaveraj 16-5. � sezonul trecut, O?elul
a �vins la mare lupt? pe Pandurii � ambele jocuri din campionat: 1-0 la Tg. Jiu ?i 2-1 la Gala?i.
Cu toate acestea, antrenorul Dorinel Munteanu a declarat � mai multe r�duri c? nu-l
intereseaz? niciodat? ce spune statistica.<br />Dac? duelul antrenorilor a fost c�tigat clar p�?
acum de c?tre tehnicianul O?elului, la casele de pariuri Pandurii este favorita cert? � meciul de
la �ceputul s?pt?m�ii viitoare, un lucru absolut normal av�d � vedere c? gorjenii sunt liderii
clasamentului ?i joac? pe propriul teren! Astfel, cine pariaz? pe forma?ia g?l??ean? �i poate
m?ri suma de 4,5 ori � caz de succes, � timp ce o victorie a �pandurilor� este cotat? cu
1,75.<br />Partida Pandurii Tg.Jiu � O?elul se va disputa luni, 20 august 2012, cu �cepere de
la ora 19.00, partida fiind transmis? � direct de c?tre DolceSport.</p>
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